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1. Wstęp do diagnozy. 
 
“OKiS - witamy na pokładzie!” pod takim właśnie hasłem w okresie maj - lipiec 2019 roku                
przeprowadziliśmy w Bierutowie oraz w Gminie Bierutów diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców           
oraz potencjału kulturowego tego regionu. Diagnoza zbiegła się z objęciem kierownictwa nad Ośrodkiem             
przez nowego dyrektora, Pana Grzegorza Zmarzłego, któremu zależało na włączeniu do tego procesu jak              
najszerszego grona osób, zarówno takich, które w przyszłości będą współpracować z OKiSem, jak i              
odbiorców, reprezentujących różne grupy wiekowe i społeczne. Na nasz kulturalny pokład przyjęli            
zaproszenie mieszkańcy Bierutowa i pobliskich miejscowości, lokalne stowarzyszenia, szkoły, słuchacze          
Bierutowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, lokalni animatorzy i animatorki, rodzice z dziećmi,           
wychowankowie i kadra domu dziecka, przedstawicielki LGD Dobra Widawa, a nawet sam burmistrz             
Bierutowa.  
Do przeprowadzenia diagnozy została zaproszona animatorka i badaczka kultury Maria Zięba, ale to             
właśnie tak szerokie i autentyczne zaangażowanie całej społeczności zadecydowało o jej przebiegu i             
sukcesie, przez który rozumiemy pogłębioną refleksję nad przyszłością kultury w Bierutowie i wspólne             
wyznaczenie możliwych kierunków jej rozwoju. Bierutów to miasto, które ma do pokonania wiele             
problemów, zarówno w sferze gospodarczej, infrastrukturalnej, jak i społecznej, a kultura ma szansę stać              
się tu narzędziem realnej, społecznej zmiany - dlatego w procesie diagnozy postanowiliśmy zamiast na              
narzekaniu, skupić się na pozytywach i uruchomić proces myślenia marzeniowego, który pozwoli            
mieszkańcom na nowo odkryć wartość i potencjał lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego tych             
ziem. 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

2. Informacja na temat kontekstu lokalnego. 
 
Wraz ze zmianą osoby na stanowisku dyrektora OKiSu nastąpiły zmiany w systemie pracy i modelu               
instytucji. Od początku br. Kadra OKIS prowadzi rozmowy z mieszkańcami, służące rozpoznaniu            
otoczenia pod kątem możliwości współpracy z innymi podmiotami oraz grupami nieformalnymi. Przy            
OKiSie od 2007 roku działa Bierutowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, jego słuchacze jest to             
najliczniejsza grupa, do jakiej na chwilę obecną OKiS dociera z regularną ofertą. Uniwersytet jest aktywny               
nie tylko w samym Bierutowie, ale również na obszarze Gminy - zajęcia były prowadzone w takich                
miejscowościach jak Zbytowa, Wabienice, Stronia, Gorzesław, Posadowice. Przy Uniwersytecie działa          
m.in. Zespół Pieśni Ludowej Miasta i Gminy Bierutów.  
Społeczeństwo Bierutowa starzeje się. Rynek pracy powoduje, że młodzi ludzie wyjeżdżają. Gmina            
zajmuje 12-ste miejsce w niechlubnym rankingu najbardziej zadłużonych gmin na Dolnym Śląsku oraz             
118 miejsce w Polsce, wg Serwisu Samorządowego PAP z dnia 20 grudnia 2017 r. Potrzeb jest wiele,                 
dlatego środki, które mogą być co roku przeznaczone w budżecie Gminy na działania artystyczne i               
kulturalne są najczęściej niewystarczające, nie pozwalają również na realizację wszystkich niezbędnych           
działań inwestycyjnych. W mieście dostrzega się również potrzebę rewitalizacji przestrzeni publicznej,           
która pomimo że poważnie naruszona zębem czasu,  to tkwi w niej ogromny potencjał.  
Bierutów ma bardzo ciekawe położenie i wiele miejsc, które z pomocą mieszkańców można skutecznie              
aktywizować. Grupą, która jest wciąż za mało aktywna w działalności Ośrodka jest niewątpliwie młodzież.              
Organizowane z myślą o dzieciach i młodzieży zajęcia świetlicowe oraz liczne konkursy okolicznościowe             
nie spełniają oczekiwań tej grupy. Młodzi mieszkańcy, którzy mają już sprecyzowane zainteresowania,            
najczęściej muszą realizować je poza miejscem zamieszkania, ponieważ w Bierutowie funkcjonują tylko            
dwie formy aktywności, których organizatorem są instytucje zewnętrzne takie jak: Powiatowe Centrum            
Edukacji i Kultury w Oleśnicy oraz Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne. Brak dostosowanej oferty            
organizacji spędzenia czasu wolnego spowodował powstanie prywatnych firm odpowiadających na          
potrzeby tej grupy wiekowej. Zajęcia te wiążą się z odpłatnością i są skierowane do ograniczonej ilości                
odbiorców.  
Ze względu na trudną sytuację miasta i gminy, w rozmowach z mieszkańcami da się zauważyć deficyty                
związane z poczuciem lokalnej tożsamości, ale jednocześnie olbrzymi potencjał, jaki tkwi tutaj w relacjach              
międzyludzkich i chęci zmiany. W proces diagnozy włączyło się wiele osób i podmiotów,             
zainteresowanych wspólnym działaniem.  



       
 
 
 

3. Informacja na temat zasobów Ośrodka Kultury i Sportu w Bierutowie. 
 
Ośrodek Kultury i Sportu jest administratorem następujących obiektów:  
➢ budynek przy ul. Przyjaciół Żołnierza 14A - główna siedziba; 
➢ Stadion Miejski – umowa użyczenia; Stadion lekkoatletyczny – umowa dzierżawy;  
➢ Hala Sportowo-Widowiskowa – umowa dzierżawy. 

Znaczącym utrudnieniem w organizacji edukacji kulturalnej, działań warsztatowych oraz wydarzeń          
kulturalno-rozrywkowych jest brak pełnowymiarowego budynku domu kultury z salą widowiskową i           
odpowiednią ilością pomieszczeń. Obecna siedziba OKiS nie jest wystarczająca. Parter budynku           
przeznaczony jest na „Muzeum Ziemi Bierutowskiej” gdzie na całej jego powierzchni znajdują się sporych              
gabarytów eksponaty oraz stała wystawa historyczna poświęcona kulturze wsi i domu polskiego.  
Na piętrze znajdują się trzy wydzielone pomieszczenia (sekretariat, księgowość, biuro) oraz jedna sala             
pełniąca funkcję sali wystawienniczej/konferencyjnej, mogąca pomieścić maksymalnie 60 osób. Na chwilę           
obecną najlepszym miejscem na organizację wydarzeń kulturalnych do maksymalnie 150 osób jest aula             
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych znajdująca się przy ul. 1-go maja (dawna synagoga żydowska).            
Dzięki stałej współpracy i nieodpłatnemu udostępnieniu budynku przez dyrektora szkoły istnieje duży            
potencjał kulturotwórczy do organizacji różnorodnych działań w tym miejscu. W organizacji dużych imprez             
kulturalnych pomocna jest hala sportowo–widowiskowa przy ul. Krasińskiego, która dzięki swojej           
powierzchni pozwala na realizację wydarzeń na szeroką skalę, niezależnie od panujących warunków            
atmosferycznych. Niestety w budynku tym brak jest stałej sceny widowiskowej, a więc każdorazowe             
wykorzystanie obiektu do organizacji dużej imprezy kulturalnej np. koncertu wiążę się z dodatkowymi             
kosztami wypożyczenia sceny (montaż, obsługa). 
 
 



4. Wybór i opracowanie narzędzi badawczych. 
 
Pierwszym działaniem w ramach diagnozy było spotkanie kreatywne z udziałem pracowników i            
współpracowników OKIS oraz osób aktywnych w otoczeniu lokalnym, które wyraziły chęć włączenia się w              
proces diagnozy. Podczas spotkania określiliśmy zakres planowanej diagnozy (zarówno Bierutów, jak i            
okoliczne miejscowości) oraz wybraliśmy narzędzia badawcze: 
➢ Kawiarenka społeczna, do udział w której postanowiliśmy zaprosić mieszkańców z całej Gminy 
➢ Wywiady ustne w terenie 
➢ Wydarzenie animacyjne dla rodziców z dziećmi 
➢ Spacer badawczy 
➢ Ankieta - osobna dla dzieci i dla dorosłych 
➢ Tablice z pytaniami w szkole podstawowe 

 

5. Kawiarenka społeczna. 
 
Spotkanie o formule kawiarenki społecznej zostało zorganizowane w dawnym budynku synagogi. Wzięło            
w nim udział 31 osób, w tym 23 kobiety i 8 mężczyzn. Zgromadzone osoby zostały podzielone na 3 grupy                   
- stoliki tematyczne, przy których każda z grup, w rundach co 10 minut, dyskutowała na zadany temat.                 
Moderatorkami i moderatorami stolików były osoby związane z OKIS. 
Ważnym wątkiem poruszonym podczas spotkania była współpraca pomiędzy poszczególnymi         
miejscowościami w Gminie. Ich mieszkańcy się nie znają, niewiele wiedzą wzajemnie na swój temat, 
Na spotkaniu mocno wybrzmiała potrzeba integracji pomiędzy nimi, wzajemnego poznawania się i            
tworzenia przestrzeni do współpracy.  
Dodatkowo w spotkaniu wzięły udział dzieci, uczęszczające na zajęcia do pobliskiej świetlicy            
środowiskowej, dziewczynki i chłopcy w wieku 10 - 12 lat, 6 osób. Swoje pomysły na kulturę przedstawiły                 
w postaci plakatu, na którym malowały i wypisywały propozycje działań. Wśród zapisanych propozycji             
znalazły się lekcje tańca, wspólne wyjazdy, zajęcia plastyczne. Wspólną propozycją wypracowaną przez            
dzieci była akcja społeczna (charytatywna) - wydarzenie kulturalne połączone na przykład ze zbiórką             
pieniędzy lub darów, w które dzieci mogłyby się zaangażować w charakterze wolontariuszy. 
 

       



  
Poniżej znajdują się pomysły i spostrzeżenia zgłoszone przez uczestników spotkania przy 
poszczególnych stolikach: 
 
 

JAKA KULTURA W BIERUTOWIE? JAKIE POMYSŁY NA KULTURĘ MAJĄ MIESZKAŃCY? 

● Zajęcia taneczne dla dzieci i dorosłych na terenach wiejskich 
● Kino pod chmurką 
● Noc świętojańska 
● Warsztaty rękodzieła, np. wianki, kulinarne, modelarstwo, latawce 
● Gry planszowe 
● Warsztaty teatralne 
● Spotkania z historią 
● Spotkania integracyjno - promocyjne i międzypokoleniowe 
● Ognisko muzyczne 
● Warsztaty wokalne 
● Zajęcia z robotyki 
● Wspólne sprzątanie Bierutowa i inne działania przyjazne dla środowiska 
● Warsztaty szycia 
● Dyskoteki - dancingi 
● Piknik rodzinny 

 
 

           
 
 



JAK KORZYSTAM Z KULTURY? JAK, GDZIE I Z KIM SPĘDZAJĄ WOLNY CZAS 
MIESZKAŃCY BIERUTOWA I GMINY BIERUTÓW? 

● Spotkania rady sołeckiej 
● Szlaki turystyczne i Natura 2000 
● Spotkania w kościołach 
● Spotkania na wsiach 
● Udział w imprezach organizowanych przez OKIS 
● Próby zespołu Bierutowianie BIS 
● Turnieje biegowe 
● Warsztaty dla dzieci 
● Siłownia na powietrzu 
● Siłownia na hali sportowej 
● Klub seniora 
● UTW 
● Schola 
● Biesiady  
● Zabawy taneczne 
● Wspólne śpiewanie 
● Wyjazdy do teatru, kina, opery 
● Dożynki  
● Spotkania emerytów 
● Biblioteka 
● Festyny rodzinne 
● Zawody strażackie 
● Dzień seniora 
● Święto pieczonego ziemniaka 
● Mecze widzew 
● Świetlice wiejskie 
● KGN 
● Las, natura, stadion, park 
● Rowery, spacery, biegi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAKIE SĄ MOCNE STRONY BIERUTOWA? 

● Kościół  
● Zabytki 
● Dawna szkoła 
● Sala widowiskowa 
● Kino 
● Aleje  
● Muszla koncertowa 
● Plac przy zamku i zamek 
● Boisko koło szkoły 
● Park 

 

 

 
 

6. Badania przeprowadzone wśród dzieci i młodzieży. 
 
W ramach diagnozy stworzyliśmy również narzędzia dedykowane dzieciom.  
Jednym z nich była tablica umieszczona w miejscowej szkole podstawowej, na której można było wybrać               
swoją ulubioną dziedziną kultury. 
 



 
 

 
 

 
 



Ponadto dzieci korzystające ze świetlicy szkolnej wypełniały ankiety, zawierające trzy pytania           
otwarte, poniżej znajduje się zestawienie odpowiedzi na poszczególne pytania: 
 
 

ZA CO LUBIĘ BIERUTÓW? 

● Za to, że jest dużo atrakcji 
● Nie wiem (kilkukrotnie) 
● Za miłych ludzi i super wiejską atmosferę 
● Za fajne miejsca 
● Za miłą atmosferę (wielokrotnie) 
● Za dom dziecka (kilkukrotnie) 
● Za organizowane imprezy 
● Bo czuję się tu bezpiecznie (kilkukrotnie) 
● Za różne zabawy i występy (kilkukrotnie) 
● Duży park (kilkukrotnie) 
● Bo mogę grać w piłkę 
● Za spokój w mieście i fajny plac zabaw 
● Za spokój  (kilkukrotnie) 
● Bo jest fajny 
● Za super ludzi i super imprezy 
● Za zabytki i super imprezy 
● Sklepy (kilkukrotnie) 
● Za to, że mam blisko do przyjaciół, jest ładny krajobraz i stacja 
● Za to, że wszyscy się znają 
● Za możliwość chodzenia do szkoły 
● Za różnorodne ciekawe miejsca 
● Mam tu kolegów 
● Za spokój w mieście i fajny plac zabaw 
● Za organizowane imprezy 
● Za to, że ciężko się tu nudzić, zawsze jest coś do roboty, a samo miasteczko jest 

ładne  
● To małe, spokojne miasto, wolne od wszechobecnego pędu wprzód 
● Za to, że mam możliwość uczęszczania do szkół w swojej miejscowości, za możliwość 

rozwijania swoich zainteresowań 
● Nie lubię 
● Przyjazne miejsce do spotkań 
● Za wszystko 
● Za piękne zabytki, miejsca wspólnych spotkań, blisko są sklepy 
● Za to, że są piękne parki, dzięki temu mogę wyjść z przyjaciółmi na dwór, są 

lodziarnie, w których mogę coś zjeść w upalne dni 

 
 



 

CO NAJBARDZIEJ LUBIĘ ROBIĆ W BIERUTOWIE? 

● Jeździć na rowerze (wielokrotnie) 
● Spacerować z koleżankami i kolegami (wielokrotnie) 
● Chodzić na spacery - szczególnie do parku 
● Chodzić po mieście (wielokrotnie) 
● Chodzić na spacery (wielokrotnie) 
● Uczestniczyć w imprezach 
● Spędzać czas z przyjaciółmi 
● Bawić się na placu zabaw 
● Jeździć na hulajnodze 
● Grać w piłkę 
● Bawić się z dziećmi 
● Bawić się w parku, jeździć na rowerze 
● Chodzić do przedszkola i do parku 
● Chodzić po mieście, spotykać znajomych 
● Chodzić z koleżankami i zwiedzać 
● Skakać na dmuchańcach 
● Zakupy (kilkukrotnie) 
● Chodzić i podziwiać 
● Uwielbiam spacerować, słuchać muzyki i spędzać czas z ludźmi 
● Chodzić do parku, na lody, spotykać się z kolegami 
● Bawić się i chodzić do sklepów 
● Skatepark  
● Zabawy z przyjaciółmi 
● Bawić się na placu zabaw (kilkukrotnie) 
● Spędzać czas z przyjaciółmi  
● Uczestniczyć w imprezach 
● Przechadzać się i obserwować domostwa, czuję wiatr na twarzy i spokój miasta 
● Chodzić do pizzerii 
● Bawić się w parku 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAKI JEST MÓJ NAJWIĘKSZY TALENT? 

● Rysowanie (wielokrotnie) 
● Jazda konna 
● Gra na pianinie 
● Taniec jest moją najmocniejszą stroną 
● Rysowanie, malowanie, jeżdżenie na rolkach 
● Granie w piłkę nożną (wielokrotnie) 
● Śpiewanie i jazda na rolkach 
● Taniec (kilkukrotnie) 
● Śpiewanie (kilkukrotnie) 
● Plastyczny (kilkukrotnie) 
● Plastyka, pieczenie 
● Granie na pianinie i fortepianie 
● Rysowanie  
● Jazda na hulajnodze 
● Szybko biegam 
● Jestem inteligentna 
● Taniec i jestem komikiem 
● Nauka - uwielbiam czytać, poznawać nowe rzeczy, dowiadywać się czegoś nowego 
● Rysowanie, szybkie uczenie się obcych języków 
● Gotowanie i muzyka 
● Koszykówka 
● Jazda na hulajnodze  
● Śpiewanie i jazda na rolkach 
● Nie znam moich talentów, jednak najbardziej wyróżnia mnie wymyślanie historii i 

przenoszenie ich na kartkę 
● Wymyślanie historii  
● Nauka 
● Chyba nie mam, ale jestem dobra w językach obcych 
● Nie odkryłam w sobie talentu 
● Wydaje mi się, że jestem dobra w sporcie, a dokładnie w lekkoatletyce. Lubię biegać, 

ponieważ sprawia mi to wielką radość 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. Wywiady ustne z mieszkańcami Bierutowa. 
 
W ramach diagnozy przeprowadziliśmy 56 wywiadów ustnych. Wywiady były przeprowadzane w           
bierutowskim Rynku w wybranym dniu powszednim (środa, 5 czerwca), w niedzielę podczas Dni             
Bierutowa oraz podczas rodzinnego wydarzenia animacyjnego, zorganizowanego w parku (29 czerwca,           
sobota).  
 
 

 
 
Poniżej przedstawiamy podstawowe dane demograficzne respondentów: 
 

Płeć i wiek Liczba 

Kobiety do 18 roku życia 3 

Kobiety 19- 25 lat 5 

Kobiety 26 - 39 lat 21 

Kobiety 40 - 65 lat 8 

Mężczyźni do 18 roku życia 0 

Mężczyźni 19- 25 lat 3 

Mężczyźni 26 - 39 lat 12 

Mężczyźni 40 - 65 lat 4 



Poniżej przedstawiamy zestawienie odpowiedzi udzielonych przez respondentów: 
 
 

JAKIE SĄ MOCNE STRONY BIERUTOWA? ZA CO LUBIĘ BIERUTÓW? 

● Ukwiecenie 
● Imprezy na dzień kobiet 
● Rynek jest super 
● Mamy ładny Rynek 
● Za park 
● Za ludzi, są uczynni i wrażliwi 
● Nie ma tutaj co lubić, Bierutów powinno się zrównać z ziemią 
● Za spokój (wielokrotnie) 
● Kameralne, spokojne miasto 
● Cisza i spokój 
● Chyba tylko spokój 
● Doceniam ciszę i spokój  
● Spokój, cisza, park 
● Rynek, zieleń w Rynku, spokój 
● Bierutowianie BIS 
● Działki 
● Serdeczni ludzie  
● Dobra energia z drzew  
● Koncerty na dzień kobiet 
● Nic takiego mi nie przychodzi do głowy 
● Za to, że wszyscy się znają  
● Za ludzi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JAK SPĘDZAJĄ CZAS MIESZKAŃCY BIERUTOWA? 

● Wielu mieszkańców spędza czas na działkach 
● Na spacerach 
● W parku 
● Na spacerach przy rzece 
● Jeżdżą do Wrocławia 
● W rynku 
● Z dziećmi można pójść na plac zabaw 
● Dawniej w ośrodku kultury było kino i potańcówki, to powinno wrócić 
● Na sobotnim targu 
● Tutaj nie ma co robić 
● Kiedy coś się dzieje w Rynku przychodzi dużo ludzi 
● Mamy porządny stadion 
● Nie mamy się gdzie spotykać 
● Brakuje miejsca do spotkań  

 
 
 

JAKA POWINNA BYĆ KULTURA W BIERUTOWIE 

● Powinno być więcej wydarzeń dla młodzieży 
● Występy muzyki cygańskiej 
● Powinno być więcej wydarzeń dla dzieci i widowisk w Rynku 
● Rysowanie, świetlica z zajęciami dla dzieci, rodzinne seanse filmowe 
● Przydałby się klub młodzieżowy 
● Rękodzieło  
● Przedstawienia uliczne, plenerowe wydarzenia, warsztaty artystyczne 
● Rodzinne spotkania kreatywne w parku, integracja dla rodzin z dziećmi 
● Fajna by była kawiarenka społeczna 
● Warsztaty artystyczne i rękodzielnicze 
● Teatr dla dzieci, animatorzy dla dzieci, teatr lalek, zajęcia wakacyjne 
● Spotkania z autorami książek i innymi twórcami kultury 
● Planszówki, spotkanie planszówkowe 
● Wspólne wyjazdy 
● Zajęcia z rękodzieła (wielokrotnie) 
● Cygańska muzyka 
● Biesiady z możliwością poznawania różnych tradycji 
● Spotkania z ciekawymi osobami 
● Koncerty muzyki rozrywkowej 
● Wydarzenia dla całych rodzin 

 



 
 
 

GDYBY PAN/I MOGŁA ZORGANIZOWAĆ WYDARZENIE WEDŁUG WŁASNEGO 
POMYSŁU, CO BY TO BYŁO? 

● Pogadanki o zdrowiu, spotkania z poezją, wieczorki poetyckie, koncerty - miłe 
spotkania 

● Rodzinny piknik bez alkoholu  
● Wystawa motyli 
● Karaoke  
● Nigdy o tym nie myślałam 
● Warsztaty kreatywne dla dzieci (wielokrotnie) 
● Warsztaty ekologiczne 
● Potańcówka 
● Koncerty 
● Koncerty dla młodzieży 

 
 
 
 

INNE 

● Kiedyś było takie wydarzenie z tańczącymi fontannami 
● Kiedyś Bierutów był cały w różach i było tu pięknie 
● Kiedyś mieliśmy tu piękny ośrodek kultury, nie chcę komentować tego który jest teraz 
● Szkoda że burmistrz sprzedał dawny ośrodek kultury 
● Wspominam z rozrzewnieniem klub modelarski, wiele osób z niego korzystało  
● Ja tutaj tylko śpię 
● W pobliskich Dobroszycach są super zajęcia dla dzieci 

 
 

 
 
 

8. Maluchy na pokładzie! Wydarzenie animacyjne. 
 
Wspomniane powyżej wydarzenie animacyjne miało na celu stworzenie dobrego klimatu do rozmowy z             
grupą, która była bardzo aktywna i wyróżniała się w trakcie diagnozy pozytywnym nastawieniem -              
rodzicami małych dzieci. Nieprzypadkowo za motyw przewodni obraliśmy budowanie statków,          
nawiązujące do hasła prowadzonej diagnozy. Najmłodsi uczestnicy wydarzenia budowali wraz z           
animatorkami statki z kartonu, a nawet powstała latarnia morska. W tym czasie dyrektor OKIS oraz               
instruktorzy, rozmawiali z rodzicami i opiekunami na temat konkursu na inicjatywy kulturalne, pomysłów             



na kulturę, w tym na działania dla dzieci oraz przeprowadzali wywiady ustne. Intencją wydarzenia było               
pozytywne zainspirowanie rodziców do działania i to się zdecydowanie udało. 
 

 

       

    
 



   
 
 
 

9. Ankiety. 
 
W ramach diagnozy 33 osoby wypełniły ankietę, na którą złożyły się zarówno pytania zamknięte, jak i                
otwarte. Poniżej przedstawiamy podstawowe dane demograficzne respondentów: 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
 



Poniżej przedstawiamy odpowiedzi respondentów na poszczególne pytania: 
 
1. 
 

 
Gdzie: 
 
a) najbardziej lubię pooglądać telewizję – tam jest dość kultury 
b) bardzo chętnie uczestniczę w różnych imprezach kulturalnych takich jak spektakle teatralne, koncerty 
filharmonii, wystawy, festiwale 
c) bardzo lubię razem z rodziną, ze znajomymi uczestniczyć w różnych festynach, jarmarkach – wszędzie 
tam, gdzie można miło i wesoło spędzić czas 
d) jestem członkiem zespołu amatorskiego (chór, kółko artystyczne, orkiestra, zespół muzyczny, itp.) 
e) wiem co się dzieje w kulturze, bo zdobywam informacje o różnych imprezach (np. poprzez internet) – 
sam/a jednak rzadko w nich uczestniczę 
f) kultura mało mnie interesuje, ale czasem gdzieś się wybiorę (jak mnie ktoś wyciągnie) 
g) jestem twórcą kultury, jestem artystą, tworzę kulturę 
h) przede wszystkim lubię w spokoju poczytać książkę, posłuchać muzyki, oglądnąć dobry film 
i) nie wiem 
 
2. 

 



Gdzie: 
 
a) plastyka/malarstwo/rzeźba/ceramika 
b) muzyka 
c) teatr 
d) film 
e) literatura 
f) taniec 
g) fotografia 
h) programy kulturalne w TV 
i) inna – jaka? 
 
 
3. 
 

 
Gdzie: 
 
a) wystawy 
b) kameralne koncerty zespołów 
c) warsztaty artystyczne 
d) jarmarki okolicznościowe 
e) projekcje filmowe 
f) przedstawienia kabaretowe 
g) festiwale kultury ludowej 
h) koncerty znanych zespołów 
i) przedstawienia teatralne 
j) koncerty muzyki klasycznej 
k) spotkania z ciekawymi ludźmi 
l) inne – jakie? 



 
4. 
 

 
 
Gdzie: 
 
a) brak pieniędzy 
b) brak czasu 
c) brakuje imprez, w których chętnie bym uczestniczył/a 
d) nie mam z kim pójść, a samemu/samej mi się nie chce 
e) brak informacji o imprezach 
f) te najciekawsze wymagają skomplikowanego dojazdu 
g) inne - jakie? 
 
5. 
 

GDYBY MÓGŁ/MOGŁA PAN/I ZORGANIZOWAĆ WŁASNE WYDARZENIE KULTURALNE, CO BY 
TO BYŁO? 

● Kino objazdowe  
● Warsztaty językowe, wyjazdy weekendowe (w tym zagraniczne) 
● Spotkania ze znajomymi 
● Spotkanie z celebrytą 
● Koncerty  
● Warsztaty muzyczne 
● Różne koncerty 
● spektakt 
● Warsztaty językowe 

 
 
 
 
 



6.  
 

JAKIE WYDARZENIE ORGANIZOWANE W BIERUTOWIE LUB GMINIE BIERUTÓW WSPOMINA 
PANI NAJLEPIEJ? 

●  
Jarmark  

● Jarmark bierutowski 
● Jarmark bierutowski 
● Występ Eleni w Kościele Św. Katarzyny 
● Jarmark, występy Eleni, Śląsk, Wodeckiego 
● Zespół Kombi na jarmarku 

 
 
7. 
 

Z CZEGO MOGĄ BYĆ DUMNI MIESZKAŃCY BIERUTOWA? 

●  
Bezpieczeństwo  

● Dom Dziecka 
● Z modernizacji i rozwoju naszego miasta 

 
 
 
 

10. Spacer badawczy. 
 
Ostatnim działaniem zrealizowanym w ramach diagnozy był spacer badawczy, w którym wzięły udział             
następujące osoby: 
Piotr Sawicki - Burmistrz Bierutowa 
Grzegorz Zmarzły - dyrektor OKiS 
Barbara Kowalska - instruktorka w OKiS 
Aleksandra Borówka- przedstawicielka LGD Dobra Widawa prywatnie mieszkanka Bierutowa 
Maria Zięba - prowadząca spacer 
 
Celem spaceru był ogląd przestrzeni miejskiej pod kątem możliwości prowadzenia działań kulturalnych,            
tworzenia przyjaznych przestrzeni do spotkań oraz wydobywania najbardziej wartościowych i unikalnych           
elementów dziedzictwa kulturowego. 
 
 
 
 
 
 



Poniżej znajduje się dokumentacja zdjęciowa wykonana podczas spaceru badawczego: 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Zamek w Bierutowie – wybudowany w XIV w. w Bierutowie, dawna siedziba Książąt Bierutowskich oraz               
barokowa brama na dziedziniec zamku. Miejsce z potencjałem w sercu miasta - oaza spokoju i zieleni,                
otoczona urokliwą architekturą i śladami lokalnej historii. 

 



 
 
 

Rynek w Bierutowie to jedno z ulubionych miejsc mieszkańców miasta. Dawniej mieściła się tutaj              
kamienica, w której mieszkał malarz, Ludwig Meidner. Wokół jego postaci można budować lokalną             
narrację, może to być zarówno bohater projektów kulturalnych, edukacyjnych, jak i przyczynek do             
rozwijania w Bierutowie turystyki kulturowej. Z całą pewnością warto jego postać przybliżyć mieszkańcom             
- nie bez znaczenia jest bowiem fakt, że jego nazwisko nie padło ani razu z ust respondentów w trakcie                   
przeprowadzanej diagnozy. 

 
 

 
 
 

  

 
Dawny budynek kina oraz dawny budynek Ośrodka Kultury - miejsca, o których mieszkańcy             
wypowiadają się z dużym sentymentem. Związana jest z nimi niejedna historia, bliska            
mieszkańcom - być może dobrym pomysłem będzie projekt wydobywczy, który mógłby być            
pogłębieniem dialogu rozpoczętego z mieszkańcami w ramach diagnozy? 
 
 
 



 

 
 
Ruiny kościoła cmentarnego Świętej Trójcy - miejsce to wymaga zadbania i podkreślenia            
jego walorów, ma szansę stać się w przyszłości prawdziwą perełką. 
 

 
 
 
Parking przy budynku Urzędu Miejskiego, przy starych murach miejskich, również trafił           
na naszą listę miejsc, które stwarzają warunki do organizacji wydarzeń kulturalnych. 
 
 
 

 



 
 

 
 
Swoistego rodzaju miejską legendą jest czołg, który jest według plotek zakopany w tym             
miejscu.  

 

 
 
Skatepark to miejsce chętnie uczęszczane przez młodzież. Według zamysły dyrektora          
OKIS, wydarzenia organizowane w tym miejscu mogą być punktem wyjścia do tworzenia            
w mieście oferty kulturalnej dla tej grupy wiekowej. 
 

 



11. Podsumowanie.  
 
Mała miejscowość, olbrzymi potencjał.  
 
Bierutów, mimo wielu zaniedbań, posiada unikalne zasoby w postaci lokalnego dziedzictwa kulturowego,            
materialnego i niematerialnego, w tym min. Zabytki (zamek i dawne obwarowania, ruiny kościoła …), czy               
choćby postać znanego malarza Ludwiga Meidera, na której można budować narrację pod przyszłe             
działania kulturalne. Również poza samym miastem, w miejscowościach wiejskich na terenie gminy, nie             
brakuje ciekawych miejsc i osób chętnych do działania na rzecz społeczności lokalnej. Co ważne,              
mieszkańcy zdają sobie sprawę z tego potencjału i chętnie się na niego powołują. Co prawda w                
bezpośrednich odpowiedziach na pytanie o mocne strony Bierutowa przeważało “nie wiem” lub nawet             
“nie ma takich”, ale w wielu innych wypowiedziach i rozmowach przeprowadzonych w rozmowach,             
pomimo rozczarowania obecną sytuacją miasta, można wyczytać również duże przywiązanie do niego i             
nadzieję na zmiany. Dobrym przykładem w tym kontekście jest działalność zespołu ludowego            
“Bierutowianie BIS” założonego przez dawnych znajomych ze szkolnej ławki, co do której mieszkańcy             
odnoszą się z olbrzymią sympatią i aprobatą.  
 

 
 
 
 
Podróż sentymentalna 
 
Mieszkańcy chętnie wracają we wspomnieniach do czasów, kiedy kultura kwitła, a Bierutów był w lepszej               
kondycji. Z dużym sentymentem mieszkańcy odnoszą się do niegdyś popularnych i regularnie            
organizowanych w Bierutowie wydarzeń. Podczas przeprowadzanych przez nas wywiadów bardzo często           
przenosiliśmy się do Bierutowa całego usłanego różami, gdzie ludzie chodzili w wolnym czasie do kina,               
na potańcówki lub na zajęcia w klubie modelarskim. Tworząc ofertę wydarzeń kulturalnych, warto wziąć              
pod uwagę te echa przeszłości.  
 
 
 
 



Miejsca przyjazne dla kultury to miejsca przyjazne dla mieszkańca.  
 
Duża praca do wykonania wiąże się ze stanem lokalnej infrastruktury, w tym przede wszystkim siedzibą               
OKIS, która jest przez mieszkańców postrzegana negatywnie, jako mało komfortowa, w złym stanie,             
nieprzyjazna, niezachęcająca, ponura. Ma to dodatkowo związek z faktem sprzedaży kilka lat wcześniej             
poprzedniej siedziby OKIS, która miała dla mieszkańców wartość sentymentalną, była też znacznie            
okazalsza od obecnego obiektu. W pewien sposób przeniesienie Ośrodka do znacznie mniej            
atrakcyjnego obiektu stało się dla mieszkańców symbolem degradacji ich małej ojczyzny, która w ciągu              
ostatnich kilkudziesięciu lat znalazła się w złej sytuacji ekonomicznej. Przed kadrą ośrodka kultury stoi              
duże zadanie, polegające nie tylko na pozyskaniu środków finansowych niezbędnych do remontu, który             
pozwoli zapewnić mieszkańcom odpowiednie warunki do uczestnictwa w kulturze, ale też pracy z             
nabytymi przez nich przekonaniami, która pozwoli na “odczarowanie” tego miejsca.  
 
Jaka kultura w Bierutowie? 
 
Katalog dziedzin i wydarzeń wymienionych przez uczestników diagnozy jest bardzo szeroki i różnorodny,             
wyraźnie jednak widać w nim przewagę kilku powtarzających się odpowiedzi. Mieszkańcy z aprobatą             
odnoszą się do różnego rodzaju objazdowych form kultury, takich jak teatry objazdowe czy wędrujące              
przeglądy filmowe. Z entuzjazmem mieszkańcy odnoszą się do wszelkich wydarzeń organizowanych w            
plenerze, w swoim mieście czują się bezpiecznie i lubią kiedy jego przestrzeń wypełnia kultura. 
Ważnym wątkiem przewijającym się przez wypowiedzi jest brak miejsc do spotkań. Dlatego też dużą              
popularnością cieszą się takie formy uczestnictwa w kulturze, które pozwalają na spędzanie razem czasu              
w nieformalnej atmosferze i w wartościowy sposób, jak np biesiady z tradycją lub sztuką w tle. Co bardzo                  
często pojawiało się w odpowiedziach - mieszkańcy Bierutowa kochają tańczyć i chcieliby mieć ku temu               
jak najwięcej okazji.  
Wśród aktywności z obszaru edukacji kulturalnej przeważają natomiast te pozwalające nabyć bardzo            
konkretne umiejętności, takie jak rozmaite formy rękodzieła oraz zajęcia adresowane wspólnie do            
rodziców z dziećmi. Dzieciom i młodzieży mieszkańcy Bierutowa poświęcili bardzo dużo miejsca w             
swoich rozważaniach o kulturze. Młodzieży przydałby się klub młodzieżowy, jakaś przyjazna przestrzeń            
do spotkań. Dla dzieci mieszkańcy chcieliby natomiast kreatywnych zajęć, pozwalających rozwijać talent i             
poznawać świat. Wśród udzielonych odpowiedzi padło wiele konkretnych propozycji.  
 
Idzie nowe.  
 
Niech puentą niniejszego podsumowania będą wypowiedzi dzieci ze świetlicy środowiskowej, które wzięły            
udział w kawiarence społecznej. Wszystkie pomysły na kulturę, jakie wygenerowała tego dnia grupa             
dzieci w wieku około 10 - 12 lat, dotyczyły działania na rzecz innych, w tym min. zorganizowania akcji                  
charytatywnej. Tak właśnie chcielibyśmy myśleć o przyszłości Bierutowa, w której kultura jest            
nieodzownym elementem i drogą do rozwoju i która cechuje się wrażliwością na drugiego człowieka i               
chęcią wspólnego działania.  
 
Bierutów, 26.07.2019 
 
 
 
 


